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Posudek školitele na dizertační práci Anny Šťastné: A second child in the family – the 

consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic 

 

Téma zaměřené na rození druhého dítěte v nových podmínkách České republiky po listopadu 

1989, včetně konfrontace předchozího vývoje a tehdejšího populačního klimatu, je velmi 

aktuální a společensky významné. Právě okolnosti provázející rození druhých dětí v rodině je 

důležité studovat, protože úroveň plodnosti druhého pořadí v kontextu České republiky je 

určující pro výši celkové plodnosti, která patří v současnosti k nejnižším na světě. Dvoudětný 

rodinný model zde zejména dříve silně dominoval a to i v porovnání s jinými vyspělými 

evropskými zeměmi. 

Dizertační práce zabývající se problematikou rození druhých dětí je prezentována 

formou monografie v rozsahu 221 číslovaných stran včetně příloh. Zvolená forma 

(monografie) je v tomto případě vhodnější než série článků řešící pouze některé vybrané 

aspekty. Forma monografie umožnila konzistentním a organizovaným způsobem shromáždit 

dosavadní poznatky o trendech plodnosti a možných podmíněnostech, ale také ve druhé a třetí 

části podrobně analyzovat minulé i současné změny konfrontací rozdílných modelů 

prokreačního chování „starých“ i „nových“ generací. Lze také ocenit, že práce je napsaná 

v angličtině a tak dostupná i zahraniční čtenářské obci. 

Autorka v první části nastiňuje kontexty prokreačního chování založené na změně 

socioprofesní a vzdělanostní struktury (sčítání 1950-2001), na trendech skladby domácností 

(sčítání 1961-2001) a dále na změnách systému sociální podpory a opatření rodinné politiky a 

to i s pomocí přehledných verbálních tabulek a zasvěcených komentářů. Následující kapitola 

přibližuje vývoj plodnosti od druhé světové války použitím demografických ukazatelů, 

v transversálním i longitudinálním pohledu přičemž je zkoumána jak intenzita tak časování. 

Specificky jsou popsány trendy plodnosti prvního a druhého pořadí s důrazem na kohortní 

změny. Pozornost je také věnována nebývalému vzestupu mimomanželské plodnosti. Nechybí 

kapitola shrnující teorie zaměřené na vysvětlování nedávných poklesových trendů celkové 

plodnosti ve vyspělých zemích. V další, druhé, části (kapitoly 7 a 8) jsou rozebírány priority a 

záměry žen v České republice týkající se ideálního a očekávaného počtu dětí včetně jeho 

časování (věku rodičů při porodu) a co přináší druhé dítě do rodiny, zda určitá omezení nebo 

naopak obohacení. Zajímavá je 7. kapitola, kde pomocí metody binární logistické regrese je 

studován dopad vysvětlujících proměnných ve třech modelech, podle toho zda je plánováno 
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mít jedno, dvě nebo tři a více dětí. Shrnutí hodnotových orientací souvisejících s rodičovstvím 

a vytvářením rodin je řešeno pomocí faktorové analýzy a výpočtu příslušných faktorových 

skórů pro vymezené podskupiny. Důležitý je také aspekt narůstání rozdílu mezi realizovanou 

a původně zamýšlenou (plánovanou) plodností. Autorka v kapitole 8 využívá obě vlny 

panelového šetření Generations and Gender Survey (2005 a 2008), které ji toto porovnání 

umožňují. Nové nejen obsahem, ale použitím relativně nových metod jsou kapitoly 9-11 

reprezentující současně třetí část dizertační práce. Analýza životních drah a analýza historií 

životních událostí umožnila podrobněji přiblížit chování ženských kohort a specifikaci faktorů 

ovlivňujících rození druhého dítěte. Je totiž důležité znát do jaké míry předchozí životní 

události ovlivňují rozhodování o početí druhého dítěte. Není překvapující, že náboženské 

vyznání je významné při rozhodování mít druhé dítě zatímco vliv vzdělání žen se zatím 

neprokázal.  

Předkládaná dizertační práce Anny Šťastné je logicky strukturovaná, tj. začíná širším 

rámcem a trendy plodnosti a jejich struktur. Následují teorie, které byly dosud formulovány 

v souvislosti s nedávnými změnami prokreačního chování. Původní a přínosná práce autorky 

je především v kapitolách 7-11, které obsahují originální studie a modelová řešení vycházející 

z obou vln panelového šetření Generations and Gender Survey pro Českou republiku. 

V dizertační práci nechybí úvodní vstup do problematiky, formulace výzkumných otázek a 

pojednání o datových pramenech (ČSÚ, Human Fertility database a výběrová šetření GGS a 

RZV). Užitečná jsou shrnutí ke klíčovým kapitolám i závěrečné shrnutí a závěry v kapitole 

12. Práce se opírá o širokou znalost odborné literatury seřazené podle abecedy na str. 202-

214. V práci jsou obsaženy i nutné matematické vzorce, které jsou uvedeny částečně v textu a 

částečně v příloze. Dizertační práce je dobře napsána i graficky provedena. Její první část má 

spíše dokumentačně historický charakter a v části druhé a třetí jsou představeny nové 

originální informace. Práce jako celek nemá chyby a lze také ocenit autorčinu samostatnost a 

vyzrálý přístup při zpracování i způsob psaní. Z výše uvedených důvodů ji doporučuji 

přijmout k obhajobě. 
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